Rozważanie Ewangelii wg św. Marka we wspólnocie „Nowe Jeruzalem”
Rozdział 10
Każdego dnia na początku pomódl się do Ducha Świętego, aby pomógł Ci w rozważaniu
wybranego tekstu, aby Cię prowadził. Pomódl się do Jezusa „Rabbuni, żebym przejrzał”, abyś
zobaczył Go, takim jakim jest, abyś zobaczył siebie.
Propozycje do rozważań:
- Przeczytaj Mk 10,1-16. Co ten fragment mówi o Tobie i Twoich bliskich? Rodzina to dar; to
miejsce, gdzie uczymy się kochać... Nasze małżeństwo nie jest celem, lecz drogą do Boga...
Na tej drodze stajemy się uczniami Jezusa. Podziękuj Panu za wszystkich, których kochasz,
także za tych trudnych do kochania...Powierz Mu całą swoją Rodzinę i proś o
błogosławieństwo.

-„Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem
przyjdź i chodź za Mną”. Czy wiesz, co mógłbyś jeszcze oddać Jezusowi? Proś Go, aby Ci to
pokazywał i pomagał uwalniać się od wszystkich przywiązań... Proś Go o łaskę wiary, która
góry przenosi... Przeczytaj Mk 10,17-22.

-Czy chętnie słuchasz nauk Jezusa w drodze do Jerozolimy? Która z nich najbardziej dotyka
Twojego serca? Czy dowiedziałeś się czegoś nowego o sobie? Czy poznajesz coraz bardziej
Jezusa? Dzisiaj na modlitwie porozmawiaj z Nim o tym... Przeczytaj Mk 10,28-31.

- Przeczytaj Mk 10,32-34. Taka jest droga Jezusa. I my mamy podążać tą drogą. Uczniowie
wciąż jeszcze nie mogą pojąć słów o męce i śmierci Mesjasza, i jakby nie słyszą tego, co mówi
o zmartwychwstaniu... Ale my dzisiaj wpatrujmy się w słowa: „...a po trzech dniach
zmartwychwstanie”. Pomódl się Psalmem 131.

- Przeczytaj Mk 10,46-52. Jezus dzisiaj, stając przed Tobą w drodze do Jerozolimy pyta Cię:
„Co chcesz, abym ci uczynił?” On nade wszystko pragnie, abyś odpowiedział: „ Rabbuni,
żebym przejrzał”... Co odpowiesz?

- Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Módl się dzisiaj często tymi słowami; niech to
będzie Twoja modlitwa serca podczas wszystkich zajęć, które dzisiaj wykonujesz i w czasie
wypoczynku... Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!.

Na zakończenie każdego dnia podziękuj Bogu za Jego obecność w rozważanym słowie
i odmów modlitwę: Ojcze nasz…

